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కు క ముఖాన్ని పురు 

"వయంయదటి చిసవదు చివముథధు. 
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జ్వలిత [పతఎతి రాసుకున్న 

ఊాలిసలుకు చినుకు. 



కాలం దిజిస్టర్న 

ఫి ్ట్ తన జ్యా జు 
ఆం చొ '౧ఎటాకపిల. * 

జే 

న్యు 

రాడు 

వం 

కాలం నాకి 

చావంందె చఅములఅకు 

తెరమాటు దోమబభబకు 
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ఎతిపూ] తాఒ వడు యిుకుట్ తున్న తు జ 0టూ, 

ర ల కళ స ళ్ ఉళ్లు మూసుకుంపే 

పుంజుగొంతుకు “కి” ఇ సే పొదు పొడవడదు, 
అంటే ళ్ 

అప్పుడప్పుడు చీరటి మెరుసుంది 
అలలో 

ఆరుష్పు తెచ్చువున్న మంతొాదాలట 

అప్పుడప్పుడు అడతిటో, పయిం ఒరుసుచంిది 
అవను 

డిరాయిచెతుల దరువునోళ్లతో 

ఆఎతటా పదరచురకుంటుంది రాలం 

అట్ల సో జల శి 
సం చుల్ని తట్పెంంవ్బ్వైులం 

మనసుల్ని ఏమాల్చనప్పుడు . 

కాలం కన్ను నిశితం. 

అడి కోసుకుపోతుంటుంది 

బండలు "పీర్చుకొన్న సావరాతోకి 
ళా ళ్ 

ప్యతికా వి చేఖరులు చొరబేసి 

పరమ ళహ సలా కిం 
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తొన్లూ లే జడ, గ్ లు 

ంంలం గదమునుళకుంచిం మి 
అనీ 

య చాఖాలస్ట ఖో జల్లే జ “ఎపహుసనసు టో కా ఈతడయుఎర్ కలని కాళశిను 
క నా. 

ద్ద అంప్ జన అద 
ఎటితొ జపమాలలు తిప్పి 

సత్యం మాత జరిగినప్పుడూ 

(దోహ యామారించిన ప్పుడూ,. 

డొలం నప్వుఠకుంటుం 

బు, వ్లుగపు యు క శ స 4 స 
రై యం లు అలు. (టల, 

ఓ జా 
న్ ఖల 

పవనాల ఉశినవబచిలువి?, చూసి. 
య. 



రాాతి నా నరాచో వదరిసోంది 
య అచ్చ ఆవ 

ర క మోూషలా. 
కయులేే 

ఆఅవ్పుడ ప్పుడు పచ్చ బతి ల 

అడను మదిచిపోయింది 

చీకటి ఆటో కుదుపులో. 
నం! 

చీకటీ ! నీకు 

చిరునవ్వు నేర్చంది జ 

ఆకలీ $ః నీకు 

అవ్య బువ్వ ఎట్టంది నను. 

కవిని మరిచిపోయావా? 

గొంతుకలో భోగి మంటల్ని అంటించే 

గుండెను మరచిపోయావా ? 

కవి అంపే భువి 

కవి అంశ దివి. 

నగ్నత - ఉన్మగ్న తా 

రెండూ కలి స్పనే రవి. 

ఎన్ని సార్లు చెప్పాను 

(పాసలూ చ్మితభాషలూ 

కవితలు కావని, 



కాలం అంచుమీద.... 

దూషకులూ విదూషకులూ 

కవులు కారని. 

మంచు 'న్వెట్టర్ తొడుక్క్కున్న సూర్యం గారూ 

వేంచేయండి 

తూర్పుతెర తొలగించుకుని. 

వేచివన్నాయి మీ కోసం 

చెయ్యి కిర ణొలు 

క్న్హ జోళ్లు కప్పుకుని. 

సాగించండి వెలుగు కచేరీ 

పలుకుతుంది మీ గొంతుకతో 

పాటను పోగొట్టుకున్న 

సంకాంతి రహాదారి. 



రు ప ఆ (0) సరస ప్ో ఏం) 

ఎడాపెడా చెక్కుందే 

ఏ రాయా శిల్చం కాటుం 

పదే పదే చీల్చ్బందే 

ఏ గుండే కావ్యం కాయ. 

గాంతుతోనే పుడుతుందగా స్వర ౨? 

ఆయితే ఆది కిరాయి సరుకు. 

నాఖభిమూ అం 'పేల్చందెే 

నాదం సంగీతం కాదు. 

దూకే అడుగులూ 

కనుబౌమల్లోకి ఎగబాకే కులుకులూ 

నటనకు బాలశిక్షలు. 

అంగాలను ఆత్మతో పీల్చం దే 

అభినయం కాదు. 

ఎన్ని చావుదెబ్బలు 

ఎన్ని గావుబి” బ్బలు 

థతదించి సిచిచింది నూత్కభార తి; 

(ప్రచండ దయుందులకు ఆరిపోని 

(బతుకు హారతి, 

నెత్తిమీద కొండంత బరువ. 



కాంత ురము.యసలలట 

ఎడయుచేయి క దిల్చినా 

కుడిచేయి విదిల్బినా 

ఉప్పుగారిని ఉచ భూన్యం. 

తిటురు/౧” నిలవాలసుకుం క 

క్ట సికిందా ఓ ౧ం.-తం. 

ఉఖ ణ్ 

అయో ఖారతిటాత్కతకౌొ | 

ఖీ ౪ స భు శ నల ంతసంం౦!” వెలిగుపస్పు, క 

( ర ౦ ఇసుదతో చెగబడ్డె 

అంతలో ఉంటేసి ఉఇఃపిచతో బాచేసి 
అనే 

[పాణవాయుప్పులా [(ప్రవహా సును, 
అ యు 

గతవె పై భవాన్ని గతకే వందులకచేము? 

[పసుతంరొ ౦పితో పందయలకేటు? 
అజలలీీ 

. అప్ ఇ గాట్ తి గ్ 

భయలతవ్య్యాన్ని న ఈ బల్బు 

భారతీ | గగనం నించు. 

బురదను చిలికితె ఏమొస్తుంది 

పరమకంపహు తప్పం 



శి 

స్ నారాయణరెడ్డి 

గంధం చెట్టును నరికితే మచదేమీ రాడు 

సుగందం తప్ప. 

దీ అమే లాక్ న అలి దుర్గంధాలను బృంపొరల్తా జ్ర ఎకున్న 

సుగంధాల మధ్య 

సమెక్యతలా రిమళిసున్న న మన్వ్యయ కారితీ జే 

జ్యాగ_త్త్ససుమా నీ ఏం డచెకాయ 
అకాలీ 

మచి ఆంత వె శాల్యం 
వా 

మనుగడకే [పమా.,;0. 



కాలం అంబటుమీప..., 

| ల్ ఆంగ కలల నెథదపఅం కొదు 

స్మృతుల శవాలూ తేలుతుంటాయి. 

నిన్నటి తొ్కలాటలతో పెవెనిన 

ఇవాళ సవాలు చేసింది 

వ [జొయుధంలా వాడుకొమ్మని. 

సోనపటి చూూాను ఒడు అంచు పెన, 
యు ళ్ లు 

ఛేదించాను ఉరుముకొ స్తున్న శెరటాలను. 
ఆాజవీతే 

చిటిపడాయి సెతురు మెరుపులు. 
వీ ఈ. ను 

ఇప్పుడు తెలిపెంది 

నేసే చె ఆయుధాస్మెం 

[లి 



శరై అహ అ క్, వ్. లజ 
ను ర 

(పవహించ పాట 

కేశ 

నాభిలో పుట్టిన పాట 

నాలుక మీది వెనురుతుఎది. 

గొంతుతో పడ?” తిన పొట 
న! 

గసఒున్టందాటి ఉదుకుతు౨ది, 

[(పసరణం పాటను ర రతగాుణం. 
అజణానలే 

ఆవేశాన్ని ఆంటి సేటుకుని 
ఛా 

ఆశయాన్ని ఓఒంటపటుదకుని 
శ్ 

[పవహించే పాటకు 

(ప్రజలు సము[ దాలు, 

ఉరేగింపుతో అది 

ఉ(గనే్నేతం. 

[(పతిఘటనలో ఆది 
వ్యకి. 

(పభం౦ంజన గాత్రం. 

పాటకు (శుతి (పజలనాడి 

పాటక స్థాయి [(పగతివాడి. 



న్న న "ఖీ 

కాలం అంచుముద..., 

జట లొ న 

మతాసవతా తఅవూవాూా చూసున్న్న్నానాః 

ఎచ్చుక తుల రసదతులు , 
జాన అజాయ 

మతం బేబిలట్ వేసి మనుషులకిచ్చే 

మతు (దావకాల యొతులు, 

ఒర మతం సాగించె ఊరేగింపు 

మరో మతానిడి కంటగింపు. 

ఒక మతం పాటించే మొనం 

నుదరో మతానికి కల్లోలధ్వానం. 
గు 

ఎన్నిసార్లు మూలిందో ఇఖ్బాల్ ! 
౧ గ్ 

ఎలుగ తిన నీ అమర సూకి. 
ఖీ అజానేటే 

ల 4మ్స్బ్ జల నహీ సిఖొతా 

ఆపన్మె పెర్ రభినాోి, 
యాం 

గఏర్హుంది గురణాడా |; నువ్వు 

అస్తు చాచి 

““మతములన్నియు మాసిపోవును 

జాస మొక్క_టి నిలిచి వెలుగును”, 
ఖో 

1ేఫ్ 
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ఇంతసంంచుని ఎప్పుడో స్ట. 

ఐఎలొ జీర్హించువుంటుందయ్యా వనం? 

జాతీయతకు రకొకవచంఎగా నిలిచి”: 

స్వరాలయమా | 
ళు 

నావిగూటిచో వలా డాచుఒున్నావు 

వనదరపహాంత"*పలను ? 

“*౧రర్రు జాణిో ధ్వనించ నీ "సగం చెలో 

సరమ కిరాతదరుల పహుంకొరాలా? 

అవి అర్బునలా 

హత్యా శిబిర శితణలా ? 

మానవతా తమాషా చూసున్వావా | 
నం! శి 

ఏరిపారెయ్యి మతం ఆసరాగా 

తల్పినేలను చీల్చే దగాకోరుల్ని. 
పము. 

'హెచ్చరించు చిచ్చు గొంతుకతో 

మతం [ఓక అభిమతమని 

అది వ్య కిగతమని 
అలలే 

అంతవరకే హితమనీ 

ఖ హద్దు దాటితే ఖతమనీ, 



కాంఎం అంచుషపుద.... 

వుఠోసాం రుజువనయి్యిం దె 

కాలం వపబురుమూలు కాదు 

అది అఖండ దుకూలం. 

క్షణాలనీ దినాలనీ 

వకతకరాలస్ యుగాలనీ 

ప ౨రించుకుంటాడు వమునివష్ని 

తర జేబులో ఇమిడేటట్లు. 

నిమిషాలు కురుస్తుంటాయి 

పరుగుతో హపమట చుక్కాల్లా 

రో£.*లు రాలిపోతుంటాయి 

ఎదుగులో ఎండుటాకుల్త్లా. 
ళు 

నం నారీ టు అదను అల్లి పుట్టిన తక షష్టపూర్తులూ 

మనిషి కే. 
ఆళ్ళ న కాభఖం పుట్టువ ఎలు కెక్కనిది. 

అది అనంత యవ్వని. 

ఆ సమయయినా పొదునాలనిది. 
అజాత ముం (ఎ 

మొన్నటి వ్యాలెట్ “మనను చూడి 
హ్ 

ముసిముసిగా నవ్విందికాలం. 

తభఖరాతలను గళ్లలో విగించే 

(1 



జోసుల రాతలను చూసి 

అలవోకగా ఏడ్చింది కాలం, 

సూర్వ్యుడికి అంటదు మంచు 

చూపులో నిప్పుం చే. 

మసిషికి అంటదు మగత 

నడకతో చురుకుంటే, 

కాలం కన్న శిశువు = మనిషి, 

అందుకే వడివంటాడు అంకెల్ని చప్పరిస్తూ. 

అప్పుడప్పుడు తిరగబడతాడు మనిషి 

అఆ కాలాన్నే గాలిలా డిం చేస్తూ, 



లో ఇల 
ర్ంరిటం అందుమీవ.... 

లై క. ఆ౦ంశత్షవాప సనసూలళక్తల 
వా. లా తే 

అవివతటోయింది చివుటి 

తన కోటమీద దీపం వెండా చూసి, 

సడగూలలి*+ రఠరళతో బెసిరేపి. 
చట భా 

ని అయ్య 
“ఈ ఒ౧౨డా ౧ రసించెవ్వరు?”” 

బుసకొట్టింది ఏషప్ప చీకటి, 

ది్పొలు విచ్చుకున్నాయి 

కోటకొమ్మమీద కోటిపుష్పావై. 

ఎటుచూసినా ఆ పసివేశై. 

ఏమీ తోచలేదు చీకటికి. 

““ఆ వేళ్లను నంకే స్రే దీపాఠతెగరవు” 
ఉన్నమతి ఉటితో దిగిన చీకటి 

యేట 



శా ఖు జ్ న. 

చిం నాతి. ది, 
స్తే 

ఉప్పున పహుంకరించింటె 

తన ఊర్ప సుడిగాలి అనుకుని, 

అది చీకటి ఆఖరి ఊపిం; 

అదే ఆరేశ్సపాప నూరేళ్ల వేళ్లు 

అమృతంగా వెలిగించుకున్న వీపావళి, 



ర్ టలి నం యం లీ 2 జల 

పొదునే? బుచ్చెడు వా రి, 
ర టా, ఫయ ఇజజానీనే యు 

అంత్య స్తా జ్యా ఈనన 
ఆం మా యల లు 
శో ర అటాక్ 

ష్ ట్య న లగ 
రామఎయాౌాటిు ఒఉ అంలవ టర 

ఒశ ఇత బముట్యయి గ అచ్చుపడుతుం పే 
౧ 

తక శతో నపుంథతూ వాకిటో ఠరాలుతాయి 
న కటి న 

.“హైలేని ప్మతిపలు, 

ధా 

ఎంత దుమ్ము చేగందో 

ఏముఖమూ ముఖంలా చినపతదు 

మబ్బులు రంగులు మార్చినట్లు 
ఛం 

కొెండపుచ్చుల తలభలికు 

కుచ్చుటోపలు మొలిచినట్టు 

ఊత?పచచవలులు సుమతి శతకాన్ని 
ధూ 

ఉ దాొహంసున్నట్టు. 
జాపి ర్స 

ప తిక ల్లోని కార్లూన్లు 
భా ఊం ౯ 

పణభిబడీి గప్ప కుంటాయి 

సర జాగా తాము గం పేట్టిన 

పరిపహా సాల గుంటి 

శ! 



వలీ 

కుత్సితాల రొమ్ముల్లోకి 
ము. 

కుము్ముకు పోతున్నందుకు. 

పాపుల చర్మం ఇనుపరేకు. 

గుండ్రను గుడ్తలా సొదుగుకుంటుందది. 

తనను పరిహాసించిన పష్మ తికాక్షే తంలో 

ఓ యెకరం పుటను ఆ|కమించుకుంటుంది 

పదవి దక్కిన పరమార్దిక ప్డి, 

కారూను కళు మూసుకుంటాయి 
అఆ" 

వ్యాఖ్యలు నోట్ల నొక్కుకుంటాయి. 

కౌలం ఒళ్లు విరుచుకుంటుంది 

రేపటి ప్మతికలో పతాక శీర్షిక రావడానికి. 



జనో మా, ఖో 

కొం ఆం లంట = 4. 

| పతిరేోజూ మ ఉగాది 

ఎన్ని ఉగ౫ాదులను పీల్చుకున్నాను 

న. న. 

పటా మీ సారి కాదు [పతిరోజూ. 

వొదును పొడుసూ లేసానా. 
లం అంణణంశీనే అనాటి 

ఓ గంటసేపు నేలనూ గాలినీ 

నడిచేటప్పుడు నా జేబులో చి 

రాలివడే “నిన్స "లుం, 

వసంతం దాడితో వింగిన 

నవండుటా రుల చన్నులు. 

క్. 'తలుసు 

కాలంచేసే సంతకాలు 

చిగురూ, చినుకూ, చలీ, ఆవిరి. 

పొలానికి తెచియదా 

కాల్య కమం కూరిందని; 

చిగుదేసే చెట్లలో ంచి 

"సెగలు చిట్లుతున్నాయని. 
యో. 

ఇకపోతే ఎక్కడుంది చభి ? 

, వైల్ 



దశ 

సగటు జీవుల నరాత్త్రో 

సగ్గారుకి ఎగా దూచెందచె. 
చటం 

కవికి తనం కఐఎచయు రుర9ంఐంము=-దా ? 

ఓ కాలమూ | 

సానగించుకో నీ వ్యాపాదం. 

అన్నీ ఉడిగిన గత తీరు లతో 
అజా 

బతికున్నా కి ది జేషుల పటికదో 
న యి 

అతుక్కున్న వమ్బ్తవ రులతో, 



క షి "జే 

రాఐఎం అంచుయద**.*. 

గాం తాజాడ్రు సొ 
వంఠలాంం. లామా ఊం చెస్తూ 

కాకుల మూరతో ఉన్న ఏకాకిని, 
“జ, 

క్ తవానంటు క్ు టు పోతున్న 
(లీ న్ 

సంతరోఏి సనుగంటు మనిపషెని. 

నిన్నిటదారా తొడచరిచిన 

కుహనాదర్శాల మల్తులు 

తలానలీన )డి తంపద్ చెలుం.౧. 
నో బ్రా 

రిరణలలా నేను సఒడిచొస్తుం పే 

వలా కరమిలిపోతున్నారో 

టోమలా ఆత్మి దోహుల్లా. 
ఛో సె నా. 

వీళ్లు పడ్రారు కాలంచీని* 

టో జాన్ న్. లాలాతీ 
మ శమ. వ ష్ 

ఇవాళ ఉతికి.చుకున్న మీసాలు 

పడగ అతు తూ వున్నా 
అజలీనీ ॥్క్, 

నిన్నటి 'పేడిమూతులున్నాయి 

ఆ్ బొమ్మల్లో సొతులా, 
ఖభ్రో్త భు 

పది నిమిషాలు చాలు పశువృకావడానికి 

పామె వాటపెయ్యడానీకి. 
నం 

మన్వంతరాలు కావాలి 

మనిషి మనిషిగా నిలవడానికి. 

లైల 



దణ 

(త ఫ్. మనే ప. 

“నె తానుల వాడలో శనుల సీడతో 
యు లా (ర్ 

నీతికి పాతర వేసున్నా రు 
అలానే శ్ 

సభముతకు సమాస రడుతున్నారు, 

ఆ సఏీడలు నా చుట్టూ 

(పలోభాల వలల్చి పంచినా 

నేను నేనుగా ఉన్నాను. 



హా ల ట్ (౧ వళ ఓ 

(న 

ప కత తా నిన్ను నువు ్  

క్ భి ణా ణో 

ళీ టు మగెలిజొ న చ 
జుష 

ల్ 

భోర్యాలణ్ఞ్యా అ్బా (సాం ల క 

పక సం ఓ తే అచ నటే 

జం టి స్క న 

ల్ు ళు పెట కీ ఉంనిపోోతు న్నది-- 

వోటుతో రాదు. 

పచ్చి యాసొాన్న్న చరాలు, 

శమ 1 చూసుకో సన్ను నుప్వు 

ఖు ణే ఇ టి 
అపర దగ అర్జంట్ స్ట 

సుపుం పదిలంగా (పదిద్శెంచే 
చలీ 

చిరునప్వు "వెనక 

ఎన్ని వన చాదవలయాతో, 

ఏటా డెండుసాత తే 
మ 

ఈ 



వడ 

. త ఖ్ క 

ణ్చి స ప. టో 
ఓ గి 

నీ జండా పెనక 

ఎన్ని ఆదృశ్య కృపాకళాలో 

ఎన్నిసార్లు హోజాక్ చేశారు 

నీ మానాన్ని. 

ఎన్నిసార్లు తూట్లు పొడిచారు 

షి సహనాన్ని. 

[పపంచ పిపణి వీథతో 

నీ పరువును వేలంవేసే ముంచె 

మాతృదేశమా ! తడిమి చూసుకో 

మూతపడ్డ సీ మూడో కన్ను. 



వొ ళు 
శస అంతిసమీమి ఉప ళ ఈ 

సున్ కొ విబ్య్వుట్తులు ఎలుఎకుంంటుంలా 

ఇసకతో నడుసున్నావా 
అలలే 

న. ఈ పాదము[దలు ? 

తుదుచుకు పోతూ .ది గాలి. 

మంటతో నదువు 
భో 

మకమొవనవం పగులుతుంది, 

బమురథతో నడుపు 

పద్మం పలుకుతుంది. 

ఇదీ ఓ నడ'దేనా 

అడుగుతో అడుగును గతుక్కుుంటూ. 

గా 6లూ నడుస్తాయి 

బురల్లో బముదెగి కుక్కుకుంటూ, 
ఛా ఓ 

నం [పతి అడుగు 

మూసుకు పోవాలి 

వెయ్యి విద్యు త్తులు పీల్చుకుంటూ 



శ్చ చాడా ఏ నెడ్డి 

జ అణ జ న. జగ ఖ్న 

వ న్య ళల ఇ ఆ న ల ల్ క 

యతి ఇని వంచఎంం అంటి ఆఆ ఆటా 

మహాత్ములు చచ్చారు నుతం వోసఏం. 

సామాన్యు౬ చస్తున్నారు మెతుకం నోరు 
ల లాటే 

ఎలడిన నోటికి చినుక.. చెంచబేని 

చీవిన “*లాటిత వింఎంతలటంచి బని 

మత మెందుకు మహాశయా |! 

గుక్కెడు మంచిసిళ్ళ కోసం 

తొక్కి సలాడుతున్న కదుపుల్ని 

ఉద్దరిణెడు గంగాజలంతో 

ఉద్ధరించ లేవు స్వామీ |! 

అన్నమో రామచ౦ (దా ఆఅంటుం కే 

ఆత్మల గోల యందుకు ? 

అన్నీ కంది౨న తర్వాత 

ఆఉంగాలు కుదుటసడిన తర్వాత 

అరకంచం గంజన్నంతో 

ఆరి కొండెక్కిన తర్వాతి అం 

చూసుకుందాం నోబాంల అహటూాంటల 

సూకుల మాదుయూటి, 
జవాజాటీ 



అ గీ ఉల ల హ్ 

కోలం ఆఅదిదనయంటుి* 9% 9 

౯ కలీ, తనూ 

మబుడగలా ఊదేసిన బుపికి వమన్కారం. 

జ తి ఎప్ 2 ్ో మ్లా ఖు న శో 
చ ఆం దింపిన ఆ క్పినిగి్ లస్క్కార 60, 

. 

గో (క క ళ్ 0 వ్ 
బ్ 
౮ ఘిడ్తీ 

శో న! ఉ ళీ న. ఫో జీ న్ 

శనొతి ళు లే య్ భి లై ట్ర టో ర! 

వి 

ఆ గవర్షాణ కడొపంవముంటలో 
ళ్ ఉం 

దిమ్కమోూ లిన ఫటిఎ చంగలి+', 

ఖు చకరా ౧ ముతం సడదిని ? 

జు 

““రంశ్యూర్ ల్లా తలే నాగు. 

భన్ 6 ణ్ అన చ్గా న 
ఎబ్రరి5 సన్మ్మతి ఇమ్ముని,. 

ఒదే అదే నేనంటున్న ట్ 

ఆమథీ = ;న్మతీ నుక ణఐ 

ఆత్మహత్య హేసు' .ంటు:ం+వని. 
న్. 

క లహాసర:' | బయటపడదు , 

చ. 



ఖ్ప 

మతం పేరుతో జరిగిన ఊచేగి.పుల 

కమిలిన కవాల కంపులనూ 

వింగడించి చూపు. 

అపు*డు గాని పొడుచుకు రాదు ౨తఖ్స్చై 

అసల న రేవటి చేప. 
రెం 

న నభ 
స న స స 

గే 

సరో ళో 



కా! ళ్ శ బన న్ 

మ! భ్ లా గురు ముదం ఇక వ 

ఇద లు 

ఈ 

ఖో 
శ శ 
ఖో బ్ న 

న అబన లు 

వరదెనా బుునైచైనా జీవనది జే, 
మామే ఏటుటాంం కధోపున 

లా న! ళ్ అమ్మీ 

రిివవె నా ఏడె నావవ చెటుతే, 
కా ని టు 

ణా అలా మము బార్తోజ్లో 
నఖ ఖో రవం న్ ట్స కలీ భో 

పుట్టరు కాదు ఏటిగ 

వృష్షానికి సపూంధ్రా న 

అుభిన్నశాఖలు, 

యూత పండిపోతున్నా 

నముంచుతో ఒహారుకు పోతున్నా 

బ్రా ఒక అల తం ర 

తభ్జురుంటాయి త బ్బురుంటాయి. 

మమూలి మూాత్చక్యన 
చం 

సబుతడు ఆశలు బఎబటురుంటాయి. 
ఏ ట్ 

కోకిల కూ బలితాల కాగితాల మీద 

అతనే అననే 

అస్హిలు సమవ్చించుకుంటాయి. 

ఆమ్మలాంటి నవృతమూలమా! 

రొమ్ముకు కొమ్మకు మధ్య వక్ష పొూతమా।! 

ఆన్ని కొన్కులూ 

నంగి వంగి సలాములు చేయవు, 

వలి 



నంగి నంగి వివిజన్న్ని మై గ 

టి చ్బ కొమ్ము ౬ అర ఖ్. సన 

గవాటలిని ఉవ్వ్పున చ 
యు 

ఎక్కు ఆఎట్టైన శరనమ్సుల థధనుసన్సుల టో 

కట్ 
ఆకాథం ఆధొజ్టాన మర్ణూన్ని 

ధిక్కరిసాయి. 

అమ్మా! టూ కొమ్ములూ నీ విషుతే 
టట 

ఆ నరాతో పాచేదీి నీర వ మే. 
భాగా నా! 

కొామ్ముల్ని కలాసషాగా ఊఉగినోచ్చి 

ఆమ్మల జేబురువూళ్ళాను ఉపుతూ. 

వ్శ్డ 



ఇహ్లటు ్యఆ 2 శల 1 ఒల్లో 

ఆ టా టీ న భయ. 

ణ్యజట్లీ ౯ ఆజాట్టి అరుం గిం రాబుత ౦ఏపఏ చెటు చదెటుగా య గ గా 
అల తి తిం రోలు బర ష్య జ 

కం త స సు ఓ అం గె నుంచి. 
€ం ర / 

౮ అమి శా 
ఆవలి అటటి ది ఆవపిడావింగా 

జ గ్ తావ సే ఇ 
ఆ-ంంచబలు పిడగరినులొంచి, 

ఓకే ళ్శి 
జ న శి న డ్ 1 ంఖ్యాస్టీ తో 2 జో ఉల 

డి. . వోతింరి ఎండిత ష్రైంఎన చెమట. 
షె 

జలం ఫలిత 

ఆవి లి (ప్రసపించి?. ముల ఆరివోటు 

నిబ్బుసె విసుటుదిపిం "టు ఆపహ్బ. 

న న సజ అం స 
భల లో ఏథి రొంతి అదిపవ్పుట/0దె 

తడివెడు చన్నిశ్శలా. 
న! 

సాధిటో నాడితో గూటితో కూటిలో 

చొరబడ నిరసన 
ఓ 

స టా జగ కదారా 1 షాకు లో వి ఠరమిస్తుంది ఎఎయి'.'తకౌఫట . 
" అజ జే 

“ఆంతాభ[దం' ఆసుకుంటున్న వ్యవ"! 
యు 

అవన. రాటొకు టున్న అనసా।! 
హి హా 

శంర 0౦తో పండుటాకుల్లా రాలివోతున్న చూపుల్ని 
న్ పం 

మం, ంతికింఎచకు వి శికు. 
భి గా 

చిగు శ్ల మహ ళ్లను కట్టుకుంటుంది. 

త్ స్నూ ఆం తేల 

వ్5్ 



ప్ 

వీ ఖు ల 4 శీ 

ఫజల్ శ ల య. ఛీ జీ క్ 

దర్శన ధాతువుంయే ప్రసవిఒంద 
న. 

మభధథ్చాహ్నామి: -రాండుల్న. 

కళతో చీరట్ల ఎడారులు ఆప్పలి గు 
ళ్ 

వీళ్ళతో చూపులు 'మములు సొలంం 
అలాట్ 

తాకిన వ్డల్లా తరంగం. 

కదటిభివ వల్ల కాడల్లా త తా'లథ సంతోప్ 

వేటి మోడు నేర్చుకునే "'రేవటి భాష చిగురు. బే 

క్ గ అల్లే గాలు క్ తో ఖీ 

మసక కంటితో [(పసరింం +ఖళూ య 



వు షా య. మ. 

నూ 

న్ న | వ. స 
ల్ ల వీట, యట ల 44 

రాలు 

శే ఖో, అట జ ళ్ ప అ! ళో 

టి ల. వ్ర గా ఖ్ అంట టీ నా భం దలా 
జీ ఫం. 

స్న స్త్ ఖు తళ 35 ల వ రితి *ంనా; సం 

వ. క 
తోష తూ! గా! 

ఖ్క ష్ పో శో జో 

“లె మ్ గంటు సద్యో 

గటి సత్య గా 

జ భగ మంంరేన్నా వాన్ తి ప. ఆాలస్ల్ 

ఆఅ కుం చయొెదంలటిటం.! ఆటు లటబల6ం +: య | 

ఖో నా ణ్ 

/ ఇ + యి య నట శజ్ఞాట్లార్ట్యూ నీ ణి 

ఇక ఓటే చం ల క స రకా టన 
తిల ( 

శ 
త 

అయిరాయిలా సెలిశాన ఏడుపులు. 
ఒఖే ళో గి 

న్ న చన్ను నా కిని, 

మస వాల దుదాంయుద్పుల 
ప ళం 
ల పకల 

రంపుచిరట్రను ఊఉతథధిన్ ఆదే 

కాంతి పరిముఖం నా రన్ను. 

ఏ" ంచత'. టీ, చిన 'సెగజ్లలో 

అిముమా లు నిబ్బురవ్వలుగు 

నిష క. రాజుకుంటోంటె. 

ఖ్ జాక్ జ. ల! ళో 

మునుల పీల్చు సవం ఉశిపిండి 

ఉఊతమిబ్బ కొలిమితితి నా తిన్నుు, 

వొగుులా లంటి గదగోడలనముదం 
జా లా ఓ 

బుసకొ శై శశుజ్వాల నా కన్ను, 

ఫ్'గ్ 



కొౌలం గింతుల 
య్ త 

ఇ గమ్యాలనా! పటము న్న అత్త ఆనా శానమ్న్య హస 

అంటానా హ్రావాా 

ఆవులింతలా పరుచుకున్న ఫకాన్యంలోంచి 

ఆఅయగుల ముదల్ని నంజుకు తింటున్ను 

ఎడారితోంచి 

గడియారం ముట్లను చప్పరించి ఉ మ్ముసే 

కాలం ముసవి నోటిలోంచి 

ఓవ పథం పుడుడున్నవ. 

ఒకి జీవనవం చెయుుజోయే సంతకానికి 

ఇంతతో 

కఏలే తణాలనూ ఏనాఅసూ 

ఇసర కాగితం మీద శూన(0 జీపితం మీద 

ఎక్కించక తప్పని ఎనున్లైన్సీ. 

కోట్ల తలలతో ధకాగగనాల్ని 

ముమ్ముపమున్న వి జ్ఞానకోశిమా।: 

వట్టిపోయిన ఎడారి పొదుగుల్లో 

పచ్చికపాలు పితక లేవా? 

కారుణ్రక్షీరాన్ని కడవలకొద్ది పంచే 

సర్వమత సామరస్య పిఠమా: 



వ 
వ అంసుమువం.... 

లే ఖో అక్కు శా శ్ర శా అజ్ గడపలో ఉగణతియమ్ము ర కాన్ని గమనింఎచబేవా? 
అటాలడుఖో 

థల 



గా లట 
అం నారియుంతె డీ 

(“లలు గెలలు 

త్మ 

వంచిన పుంఠంలు ౨ తకుండా 

కన న! యిద్దెని “ఎదవ. డా 

నొదికిన. గదకను కొరుక్కుంటూ 

దొడిదాదినా అడదాదినా 
ళం సె 

దొర్తుకు పోతున్న గొ రలు గొ ౮9లు. 

దేశమంత సువిగాలంగా ఉను మూ దొడో 

ఎన్నాన్ని గొాం౮లని. 

ుకగ్ట_అను మించిన కొొవ్వుంటి 

కానీ చురుకె తీ అరవవేం 
అటో 

కరవడం చేతకాకున్నా. 

గొరెంలూ ప్రశ్నించునుంటాయి 

కొట్టాల్లో సమరేసుకుంటున్న ప్వుడు, 
శు ఉన్నా 

జవాబులు జాదపోతు”టూయి 

దవడలమీద నురగల్తా. 

కడుపు భాళీ అయితే కల్లోలం 

కర౦9 రనిపి "నే కంపర:. 
అలానే 

ఏమిటే గొరెంతగం? 

తమ తెకమీద గాభివేళు వడా 
యు ళం 6కి 

'వేనేటిగలు కస్పుమఎటాయి బుసనాగుల్లా, 



కాలం అ" చురింద.... 

ఆ గూతరిం చేతనా దే గా చెంిలకి? 

నలమందులాంటి ఏవకితనం 

నరాతో "పేరుకున్న గెౌదంిలు 

కుడి వి గ్రా తాయి మూగస్య్వాముల్లా 

కంటక "స త్తలేని నీటి పాముల్తా . 

శే 



గీ ం 
! శి 

ఓసి 

రావ్ జై స మ అంగట్ల అన్ను ఉన్న్యాలుు 

శప 

ఆకళశయాల అంగటో అన్నీ ఉన్నాయి 
టా 

సగటు మనిషి నోటో వాని తప్ప. 
అటి. 

కో జయ నర్ పాఠ్యభాగాల [ప్రవచనాల్లో అన్నీ ఉన్నాయి 

పట్టభ్యదుల చేతుర్లో పని తప్బ. 
హు. (అకా. చి; 

జండాలు సతులూపితే చాలు 

గుందెలు గుండీలు తెంచేసుకుంటాయి, 

క్యాసెట్లు ఖంగునముంయి జూలు 

వీధులు చెవుల్చి విసిరేసుకుంటాయి. 

ఎచ్కడో వాగలా మయూగిన కదూ (సనా 

ఇక్కడ థభగసమ నే దొమ్మీల [పంపులము, 
"మ. యూ 

ఏ సండుతలోనో 1 చిన్న ఈ తిపోటు 
తీ ఆంటీ 

ఇక్కడ నగరం నడిదొడుతో పహాూతొాంకొండలు. 
తే ఫ్ 

మెకులోంచి కురుసూనే ఉంటాయి 
నూ భా ఈ 

మత సామరస్య వొత ధాదబలు. 

సామరస్యం సహా జీవనం 

అరిగిపోయిన రికార్డుకి "రెండు పర్కలు. 

[పజాస్వామ్యుం (వజాసంక్షేమం 

ను 

మాటలు గాలి ఈత నేర్చురుంటాయి 

న్తలు చేతులు మార్చుకుంటాయి. 

పాలకవర్షం జపించే రెండు మురలు. 



జభ టీ ఒర 
రిల౦ల యంయులటయి ల * లం 

అలంటి క్ జీ తపక [న్ 

గ్ లో వ శ 

కాకి .-ఎధరుథవు నలువ. 

సహన 
€ ళ్? 

ఖై లం కి న్ని 

థూ హే వా ॥ జభ = 

క్ బళ తా తాసగాదు కొకిల. 

మెహలొా కొమ్మను మలచుకుని 
తాం హః 

యల త 
| ఉం భ్ జొన్న తిం తుం ౨5 

పంబమ దుషతిలో. 

ఎంత అఏచినా తనకు గుర్రింపులేదిని, 

ఇంటిర ఖ్బు మ్ద వాగె 

ఎబగిలా రుల మీద వాఠధి 

నానా రథస జపే కాశీ | 

హోలి జన్మల తనా సువ్వి 

ద్రోీకిలపు రాత. 

ఘంచమ స్వరం 

కోకిలకి పవి (పవర ప్త 



ల్తీత్తే 

ళ్ ఖీ జ 
ఆఅ, యచొరోవములని న 

కటికి గోలను గాలికళో కలిపేసి 

కలుష బుద్దిని నేలలో పొాళఠేసి 

సావ.చుకో 

మతి తప్బసి సంస్కారాన్ని 

(కుతి తప్పని కఉకహూూకారాన్ని, 



ఐొలం ఆంచుమీది.... 

[గా శబ్దం ఎన్నికల్లో 

నిలబడింది నొ శద్దం ఎన్న్నితి స్టో 
(202 

నిలు వెత్తు ఆస్రంలా . 

స. వో విట్ గబడ్తారు యా 

గ్ నాని లో సలఎడి చూసుకున్నారు 

తప్పక ఉజలుసానని 
మాణఖి 

తఅ తట్టుకున్నాను. 

ఫలితాలు బుళిాయి న ౬ఒటమిని 

అలు ముఫపొటుగా, 

శ 

లం శాతం 8&ఓ చెమటను ? 
మ 

ఓట లె 

తద్వాత తలి పెన తాజార హెోస్యయ 

ఆదులలాంటి నాసి బుంతో 
ఉనే ఓల 

రు*ూవాలే టెఖ్బ్బా 

న 

చూచచరాయలు రనపత అటు మిం 

ర్త బ్రా 



పి గల క్యు 

ఆం చొరొాయికిపి ట గి 
(౮ 

క్యాలెండర్ లోంచి 

శ్వట్రీ 

తల చుట్లూ చుట్లుకున్న క్యాలెండర్ లోంచి 
యట్ లు 

రాలుతున్నాయి 

ఆటీథులు ఆ(కిమించిన "సెలప్పలు 

అభ్యర్దులు కబళించిన పండగలు. 

ఎన్నినార్హు ఎదిచుచూళానో 

వెన్నసుకలతో నిప్పంటుకోవాలని. 

ఇం క౩క్కుడి నిప్పు 7 

కరు సున్న సోది బూది. 
అయితే 

వెన్నముకలో మంచుపునాది. 

కణతణం యేురుకునే నిశ్శబ్దాన్ని 
ది 

అణువణువునా "పిల్చాలసి 

అల్లా 1 ఉల్ శ 
ఎన్నినార్లు గన్నె త్రాన్ | 

పలినచప్పుడే గాని 

కళా లిన చప్పుడు లేదు. 

అణువుల్ని పుక్కిట పట్టుకున్న 

కాలం అహాంకొరానీకి 

బల ర టు కున్నాను, 
చ 

తల నుంచి జారుతున్న త్యాలండల్న 

'మొలవ చుట్ప్టకున్నాను. 
రు 



అ, టీలో వ! ఖో 
భష ౫|| సస శో 

ఓలటర్తు బరామోటర్హు 
లా వా 

ఆడ్డ మైన ౫ గాలిడి ఎగిరిపోయి 

గడ్డిపోచ కాదు దెశం. 

దాని ఉనికి [పజల నాఖి 

దావి ఊపిది [పజల నాడి. 

ఆది గిలిచినృ్పంటుంచి “షత..గా 

హిమాభఖయ శిఖరం శిరోరచ్షగా 

పొందూ ముహాసము] దం చదణరక్ష గా 

స్న్ుద్యిత సంత్నేమ రతగా 

సొంవిమూనం (సారామరక్షగా 
క 

నిప్పును ఊఉఃదే సె టొగవుతుందా ? 
అలం ళ్ళ 

నిలిచే కాగడా అపుతుంది. 

మట్టితో విత్తును లి సే చసుందా 

సనసుహా హానృక్షమె లేస్తుంది. 

శ? 



శథై 

త నా సల ఉల వ 
శీ క. క ౧ భగ 

తే 

హూ! లో 

“శాస (గటి నాన్య్వామ'”. య గిహాాచి, 
న 

పారకు క తెరలూ వాక్కుకు సం ంకెళ్టూ 
అలనే 

వీగించ ని డేళం 

నిలబడుతుంది ఎన్ని కలో 
ఛి 

నెలు వత్తు ఒడినాచి, 

మీటం పే మాట కాదు 

ఉపనాగనాల డఉటకా 

కానితంటో ము[దప 

జీవితాల్ని చేది జువేనే గీటు. 

అమాయకులు కారు ఓటర్లు 

గే స నీటు 

ఆచ్చుమైన న్యాయానికి ఎరామిపక్షు: 

ప్పి చ్చి అప్పుడ: వ్పడు వాళ్లు 

అన్నలను మింగిచాు త ముళ్లు 
శ సమ. 

అమ అను మించిన కూతుళు, 
ళు ళా 

ఎన్నిసార్లు నేర్చుకుంది ఈ 'దేళం 
ఛ్ 

ఎప్పటికప్పుదే ల గుణపాఠం, 

తలి పరువును నల్లడబ్బు కోసం 
పన, భో 

తాకటు సుయే వాఫన్నా 
ర్ వో. భో 

బిచ్చుపు వదవి కోనం మానవత్వాన్ని 

తశ = రొచ్చులో కలియే నొళ్లున్నా 

ఎక్కడో సాగర జలసంధులు మాకేసినా 



కాంం ఆంచుమీద.... 

పక్కనే పొంచిన రక్కాస పొదలు కాకేసినా 

కంటి రెప్పలే కనుగుడ్డును కబళించినా 

ఇంటికుక్క_ లే నడిబొడ్డును కరిచేసినా 

నిటూర్పుల వెలువచో కొటుకుపోదు దేశం. 
చ ఛా ళు 

నిలబడుతుంది వముదింత బలంగా 

నేలతోతుల్ని వేళ తో న్నిగహించుకుని, 
(ఆ లాం 

ఆకాశాన్ని పిడికిళ్టలో నిగించుకుని. 

థి 



భ్0 

కి, నారాయణండతి 

ఎంత థమా దీపానికి ! 

చుట్టూ కురిసే చీకట్ల జడివానలో 

శిఖరంలా నిలబడుతుంది 

శిరస్సును వభిగించుకుని. 

తీగ ఆంటించిన దిసం _ పువ్వు. 

"పదవి ముట్టించిన పీపం - నవ్వు. 

సృష్టి వెలిగించుకున్న ఆదిరూప.) 

ఆదిత్య దీపం. 

కంకాళాలు కదిస దిబ్బలో 

క్. దిపొలు. 

(కార్యం కమ్ముకున్న గడ్డలతో 

ర్త దిపొలు, 

కడుపుమంట దిపమం సే 

గబ్బిలాల సంస్కృృతేకి. 

న జ నీ టం! యా ఓక్కార్కరిర ణం గండు తర; 

ర తీంసుందని భయం. 
అలతి బయట 

చాద సమనుకోకుంటే ఓ మాట . 
అన 



ళీ ఆనీ 

త్్జంలు అంచుమీుటో.. ఉప 

దీపానికి మొక్కడం 

తేజస్సు మెక్సైక్కాడం. 

అప్పుడప్పుడు జాతిదిపాలను 
యున్ 

ఆర్బుసు అటాయి మతిమొఖభాసలు, 
అబి యి 

పిచ్చిగాని అజ 

ఆ (ఫి చలో లర ఇం. అద్య యాాతీ పుట్టన (రుతి శిశువుల 

పుకైడు దీపాలు (పవహిస్తుంయే 

ఆర్బుదానికి తేతు చెం గ్రాత్ 

త్]. 



త ఖు ణి కన 

అం బభొంియములలత ఆగ్మి 

కతల గంట్ల టు ప్రై 

5జి 

కత్తుల గుప్పిట్లో 
కావాలంటే కడు. 

కాలం ఊపిదె పేలుసూంది 

మె తని చిరునవ్వుతో 

పాపం ఆ చిరునవ్వుకి 

[పతిక్షణం మరణం 

ఇననం చిరునామాతో, 



అంటు ఓటే! ముత య్ ఇత 

ముతియు కక గే. గేం (రుఆఆఅలులం ౫ అతఎలుం 

శం కతణం 

ఈ కుటమీద నడుస్సున్న (పతి ఆకడరం 
అజనాశేలీ 

ము 7 గలి0. 
అయా 

**ద్రిరుకుంటుందా పొాఠకో తమా 
అుజలలి 

ఆరశరంని దత్తతు?” 

అయితే ఆ [పదిషీణం 

'రీపటి ఉదయం చేసే నేటి సంతకం. 

ఆరుస్తుంది అక్షరం దర్ర్త్కంలాగే 

ఆశి చిన్న టొట్టులి తుఫానుల్ని చిచ్చుకొడుతూ, 

ఈ కానికి స్వరం కడితే రాగం 
అజలాతో 

ఆది కాసా తిరగబడితే సం [(గామం. 
ఆజజానలే 

నాఖితో పడగ తినా 

నరాతో ఆలె తినా 
ధు లీల 

సాగుతుంది ఒకే చెతన్యం 
చం 

సాధనలో రుధిర స్పందనలా. 

అకరాలతో ఆడుకునే కళాకారుణ్ని. 

ఆందుకే చితిసాను 
న! 

ర కాకరాల ఉద్వే/? రహస్యాల్ని, 

ర్లి 



ళ్ 

ఖ్ న ఖు ఆట్ 4 సోటం సాళ్య 

టే ల గ మో టచిపుటే( 1 
ఓల 

పరస్పరం కుమ్ముకున అబకటి వెలుగ 

చెరలాడుకునే చొప్పు పుటల ల్లా 
ల! 

చకష్కుతాను సమన్వయ సందెశ' ఏల్చాల్నిం 



తో [| ఖ ా ఉ ఖో 

శక క అంయముమీట వ. 

న 
 . 

ఖో 
లో న. 

లే అనం. జ ప = 

ఎన్ని మిటద్బ(ు లతినొ 
ను 

ఎన్ని వెలుగు రడ్తీలు పెట్టినా 
టీ యం 

దీపం దీపమే. 

వ శ్రిమూల=లో ౦ వట్ట త్ తులు రేసుకునే దినం 
నా 

బాలస్ 
మూ మై 1 రి జం మప 

వర ఏ ఘటుర్ ౯ పొఠతాటు నేర్చుకునే మవెదడాంది. 
| ళన భి ౬ 

కటిక నిదటి కారడవితో 

ధోంతిలా తుపొకి ఎత్తి గాది రిల్తా. 

సై మూగు దీపం చు గాగ డలు స(సుతొయి దిపం చుట్టూ 
అజంణజటీటీ 

సురుూవల మందలా. 
తమా. 

. గదు నంరొదడా దీపం 

సొగిచె నాల్కల రెక్కల్ని తగటేసి పంపిస్తుంది. 

“ఎసాలకూ వదవీ ఏవిలాసాలరూ అమ్ముడుపోని 
బలల 

| పజాపతిస్థి స్ప 

షే గ లో అము వాటే గ్ లాన్ క. త డుట్బుల్స టి _తివోట్రత 

రెరణాల్ల ౦ టి బిడ్హలు గిలగిల కొట్టుకుంటూ కు 

+పఫహోని దీపం లి ఏడుసు౧ది, 
న్ా అజే 

ముసీదుతోని దీపం మొనహింస అనుభవిస్తుంది. 



భర 

స్ నారాయణరెడ్డి 

కదర్చూ్యూలా గదితో గాఢాంధకారం ముసెివ3నప్పుడు 

నడిపించే నే సం దీపం. 
అబనేటే 

నోరు కాలుతునా నొసలు మండుతున్నా 
భా 

బొబ్బ పెట్టదు దిపం. 
ళు 

తన మొనం జక జ్వలనం౦ 

తన మరణుం ఒక ఉదయం. 



సశ ఖనగో ను ళ్ శన 

రొ టిరయయయయింటై లత 4 

నిషైంఘ[టుకుంది 

నిస్పంటుకుంది 

మొనం లాంటి మంచులో, 

మగతతో లాలూ చిపడ్డ 

టల టి ల! వెన్నెముకలో. 

ఖల్జలయ్యింది [గసొంతు 
ళు 

నిదరేచిన ఆ గ్విపర్యుత౦లా. 
కా 

సరాలు విగించుకునా తీగతో 
వూ ళ్ 

జాలా స్వర మేళ, 

సి గపకియిన నగ తొలు 

రాంతున్నా అము భెటుణటెటు?ా, 
భో న. 

ఇ౪ంటిమిద రాలిన ఒక్ ద్క చుక్క 

మీ రాగపతొార, 

“ఏం చెలేసీంది సపెండా వందనం. 

చాట చుక్కాలు బారులు తీర్చాయి 

3ండా సీడలో బాలబాలిరల్లా. 

రగవలుతభూనే వుంది నిప్పు 

బ్్త్తాి రయ, రకాన్ని ?ల్చాల్లా చెక్కుకుం 

నిప్పు కాల్చేదికాదు 

మార్చేది. 

భ్ 



ర్ర్ 

నూార్చును నినదించే పూట నిష్బ, 

తొలిపొద్దు సిజ్బు. 

ఖర ళ్! నం యం, కో కాలాన్ని దూనుకుపోయి కనుగుడ్డు నిప్పు. 

ఆ నిప్పే అంటుకుంది 

హమహొనంతో మనీషితో, 

మనిషికి మగత ఎక్కించే [పరకృతిలో. 



మ. ఆంటుని ఖ్ .. 

కలా స 

అంచె అళ్ళి 

ఆరు స్తున్నది వవుతో పశహో 
అబులాటన్లో 

జి 
దం దందు, క్క దు 

కావలసింది 

కనగన్టా ఈ షో అ్వాస్ జై 
కాలం సబతను ఒదంచె 

అంటి 4లే 

వ తి మెదుషుం 
బాాానలీ 

ఆదుష్ప్ర ఫొంతల కాదు పహపనిపష్నికి, 

ఆది నోరు ేని 

( ఇటో గె క యు వనాని షృంటంం ది, 

పయుసు న మట్టిలో పొతినప్పుడు 

ఆరుసుంటె ముట్టివార తో మూత మితనం 

న తిను నోరుగా చంు ఏకొుని. 
అజ 

అరుష్పు (పసవించిన హృషిం 

న ముడుచులరు రూూంచోట కదం టం ఆటఉులునరఏి చీరలు ఆలీ * 

న. త! ఘోపషిస్తుందదె 

రొమ్ము కొమ్మకో మకుతో 
కా 

లో 

ఆఅగ్నిలాంటిది ఆఊరుపు 

ఎంత ఊదితే అంత యరుప్పు, 

59 



ఖ్ గ్ 
ఫ్ ఇ చిరొోయ మా గ్ 

౪పే 

రు 5 

60 

పుురెలు వంచుకుని 

అవకాశాలను మేసుకుంటూ పోయ్ 

గొటంల మంది, 

పండగ పండగథకరా 

౦ డల్ని 'జడండాలా ఎగదేచే 
టో. 

వె[ర్రమేళం. 

మెకుతోంచి వదించీ వాగానాలో 
యాం ష్ ఖన్మై యె అలన 

తడిసి మోపెడ 23 కొకు 
ముం. సము వ! 

బుడత మూక, 

[పభుత్వాలు మారినప్పుడల్లా 

పాఠ ఇల్తవుతుందని ఆశించే 

పిచ్చిమాలోకం. 

జపమాల కనిపిసే చాలు 
అయినలీ 

జాతకం మారుందని విశ్వసించే 

తొలి “ఏం చె. 

పది చినుకులు పడితే చాలు 

బతుకంతా పడ్డ ఆవిరిపాట్రసు మఏశే 

మరుపు ఆది, 



( ॥ హి జ 1 
జ్యే మ. 1 తటి 3 4 న 

నళ స్ట గ్రూ (పజ + ఇదా (పజ? 

వోగానాల వరాజలాలు 
౧ ల్ని 

పాొద్టల కాల్వల్లోన (ప్రవహి__ హ్ 

హక మారిన [ప్రభుత్వాలు 

ఊఉశాబినే ఈతకొలనని ఊదరగాడితే 

వేళ శృమ్ది జపమాల 

వ్ష జ్యాలగ" బుసకొడితే 

ళు టం న మ... క అ ట్లో డే ॥ (రలనముంది క్ మ్ములెక్కు మపెదటుతుంది. 

వ్యరి మేళం పప్షవథిది కొడుతుంది, 

జొలి సు. ఎ ముంయటలొ [పసరిస్పుం దె, 

మరుపుతగ మెరుపుకతులు దూసుందసి. 
ంలకేలే అయన 

ఆఅప్పైువందిుంం లోవం 

4 అటి [పజ అదీ, పజ.” 

ద్ర] 



కుం 

68 

న్ నొరొయణ చెడ్డి 

కు 

కతాక నశలో కళతొత నాగ 

క తిపీట ఇచ్చింది 
ల 

కుతుకలు తరగటానికి కాదు, 

స్వాతం(త్యం వచ్చింది 

సహోదరుల్ని నవకడానికి కాదు. 

ముత పతాద నీడతో 

మారణవాణీ పఠించే పీఠవతీ |! 

(గంథం మీద చెయ్యేసి చెప్పు 

గదె ఒకో దాచినవి 
య లు 

తతరాలా? ఆయుభధాలా ? 

ఎగిరిపో వెనక్కీ వనక్కి 

స్వాతం [త్యోద్యమ సం్యగావమ గగనాల్ని 

జాపకొలతో "పేల్చుకుంటూ. 
యుల 

“*సీముంద నీ మతం? 

వందే హూతరం వంచే ముతరం”, 

ఇప్పుడూ ఉంది ఆ తల్రై 

కుడిచే రొమ్మును వొడిచే క్డ్పల 

వం శో జా ఫ్ శ ప్త మూర్జత్వాన్ని మూల్తులతో పీల్చుకుంటూ 



కాంలం అంచుమీద... 

సమంత నాత తలే, 
రమా భా కాలి 

ఆఇవోశ ముదివ [నా 

చా 

న్ వాల్పులో కుమిలి కుమిలి మసివొగనా. 
ఆపని "క. 

రా 

పల వినుంది్ త తఅిగుండె 
ఖి అబిటీ “తన, 

[పతినిత్యం ఉ షాద్యుతిలా 

మతాతీత మానవతలా; 

టె స్వరాన్నే సమున్వయ[శుతిలో ఎగరదేనుకుంటూ, 



న! ఇరా? క యు 

౧. నాతౌద్తొాబు రెడ్డి 

చిగళ్ల తా. 

ధ్ర 

పండగంటే మరేమీ కాదు 

ఉడికిపోతున్న ఒంటి మీద వానచినుకు. 

చెమటతో చి రెక్కిపోతున్న (_పాణికి 

షవర్ బాత్. 

రోజూ తిన్న అన్న మె 

దో జాపువ్వుల్ని తొడుక్కుని వస్తుంది, 

ఎప్పుడూ ఉన్న ఆనుభవ మె 

(తీడీ చ్నితంలా నాడితలుపు తడుతుంది. 

సగటు జీవికి పుడగంసే 

సంబరాల ఆఅంబరాల స్వారీ, 

సాకు కావాటి కదా సరదాకి. 

[పెహు విరిగితే 

పగిలిన గుండెను ఆతికేది సారాతో. 

(పేమ 'పెళ్టీగా మలుపు తీరిగివె 

సంతోషాన్ని కొలిచేది సాఠాతో. 

సగటు జీవులు అదోరకం సంతృ_ప్రమతులు. 

వటి వొడుగునా పండగలు తొడుక్కో_ందే 

ఎటూ తోచదు పాపం. 



రాలం అంచుమీద.... 

చకటిని 'పేల్చడానికి చిచ్చుబుడ్లపండగ. 
జా. 

చలిని కాల్చడానికి సెగళ పండగ. 
భా 

చివికిన ముఖాలను పబలికించడానికి 

చిగుళ్లపండగ, 

వేసవి తో వెన్నెల చినుకు చిగురు. 

వేదనతో వేడుక కగురు చిగురు. 

వృక్షాలు చేసుసనే 

అక్షరాఖిషేకాలు చిగుళ్లు. 

కుబుసంలా ఊడిన గతంలోంచి మెదసే 

కొత ఊహ చిగురు. 
అణా 

పగిలిన కాలం సెదపిమీద 

ఉగావి ఓ చిగురు. 

రఫ్ 



క. 
అర 
రం లం ఉఆఉంమా శ ఈం 

ఒళ్లు బలిసిన ముదురెండను 

ఒక్కక్క వొనచినుకు 

ఉక్కు బాకులా పొడుసుం కు _ 

కళు తివిగిన అంధకారాన్ని 
టు. 

ఒక్కక్క ఉదయకిరణుం 

'వెయ్యికాళ్లతో తొక్కు.తుంటే జా 

బు[ర చెదిరిన అధికారాన్ని 

పర్థం ప్; (తికావాక్కు 

ఉప్పెన గాంతుతో ఉఃదేస్తు ుంయే = 

నేను నేనుగా ఉంటానా ? 

ఆరునాను ససివొడిలా _ 

ఆనందాన్ని గరించే స్వరంజో, 

నిలునాను ఆసివాడిలా *=* 

నిర్వీర్యత ను నిరించే జవంతో. 
జు 



కాలం ఆఅంచుమీద.... 

= జం = “ఆతి 
అలు ఎక్కని అఎలువత్ ల్లు 

కొళాయిల్లో నీళ్లు రాకున్నా 

ఉపన్యా భే న 

క ంంటు కొళ్తు తెగపోయినా 

వాగ్దానాలు కుంటపవు. 

పారీల మ్యాని"ఫెహ్రోలు 
యె ఠం 

గతుకు రోడ్ర మీద 

గచ్చుతివాసిల "పె నడుసొాయి, 
లం అలానే 

మెకుల గొంతు తలలమీద 
లా 

దబొంకఠుపురాణాలూ తిట్టతిరనాళ్తా 

దిశం చీళిగా తిరు్శఎతియి 
నవ కరో 

కిరాయి చప్పుట్ల ము కౌయించులతో 
ఉన! అంలాలలే 

సభలు తబలా వ యోాగిబతొయి, 

సందులో మందుబుడతో 

సముచిత సుత్యారాలు జరుగుతాయి 

కులాల గర్భుగుళ్ష లో స్వార్ధానికి 

గుపాథభిషే కాలు జరుగుతాయి, 

[పజలకు &ఒంటబట్టని రాజకీయాలు 

పార్కుల్లో క్రబ్బుల్లో వాంతి చేసుకుంటాయి, 
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6 వ్ర 

సి. నారాయణరెడ్డి 

స అల తాళి ద్ర ఏధ్ మలుపుళ్లి కిం్రకొట్టముందు 

వ రక్కి. గొంతులు చించేసుకుంటాయి. 

రాజనీతి రంకుకాదన్ి 

[ప్రజాస్వామ్యం [పహసనం కాదనీ 

కొత విలువలు కుమ్ముకొచ్చేదాకా 
అజాన్ 

ఈక వ్యవస్థ 

తెలు పెక్కని ఎలుకతోలు. 



కాలం ఆంచుమీద.... 

(€ 
లు వ 

ఏీధికి వెరి 

కిటికీ చువ్వల్ని పట్టుకుని 

గదితోకి దూరాలని. 

గదికి పిచ్చి 

కిటికీ చువ్వల్ని తెంచుకుని 

వీదితోకి డదూలంులని. 

సణటు బతుక్కి డెండు కశు 
న 

గదీ వీఫ్, 

గదిటో ఉన్న ౦తవరకే కళళు, 
త్, 

నాటితే ఆవి కౌప్త, 

పిధిలో పడితే చాలు 

టఆరున్తాయి కాళ్లు 

జగు సము (దాల్ని అంటించుకుని. 

అతోచనళల పురిటిల్లు గది 

ఆచరణ ల రణసులి చ 



క్స్ నారాయణ రెడ్డి 

అఎన్వ్నియుగౌాల అండుటాకలి 

ఇసుకమూళ్లి ఎడారి కంఠంలో 

జంబల ఆడుగులు తుంపర చినుకుల్లా. 

ఎప్పుడు పడతాయో గిట్టల వడగళ్లు 

[పతిరేణువు నిరీక్షణతపస్సులో. 

ఎన్నియుగాల ఎండుటాకలి ఇది. 

ఉక్కుకు తట్టుకోలేని దిక్కులు 

ఒలిచేసుకుంటాయి తమసేర్తను. 

ళూన్యంలా పాకుతున్న నిశ్శబ్దంలో 

మధ్య మధ్య దిక్కుతెలియని హోరు, 

పొలాలతో జలాలతో మొహం మొత్రిన గాలి 

మార్చుకోసం వస్తుంది మండుకెడారిలోకి. 

కానేపట్లో ఆ గాలికి దప్పికేసి కళుతీరిగి పడిపోతే 

వేళ్లు చిలకరించి వీపు తడుతుంది 

జాలి పితికే వెన్నెల. 

ఎడారి ఓ వేయి పుటల వె రాగ్యశతకం. 

ఎక్కడా రక్తి మొలవదు, 

అప్పుడప్పుడు బట్టతల మీది జుట్టుపోచల్లా 

ఖర్జూర వృషెలు ఆహ్వానిస్తుంటాయి 

గజిశ్తలాంటి గుత్తుల్ని ఆన్వాదించమని, 



కాలం అంచుమీద.... 

కొన్ని బతుకులు ఎడారి [మణ ౦౬౧ కరానిలు 

ఎంత గీపెటినా పచ్చదనం పాలచుక్క దొర కదు. 
నో 

ఇసుకను పిండుకుని గొంతు తడుపుకుంటూ 

ఆళతో నిక్కిచూస్తుంటుంది ఎడారి 

రేపటి చిగు శ్లచినుకు కోసం 

ఆఏవిరితోంచే ఆవిర్భవించే 

ఊఉంసీది పిడికళ్త కోనం. 

గ 



గ్ నారాయణరెడ్డి 

అతడు నడక వూసనేశాడు 

[2 

గతకీ రిని బొట్లుబొటుగా గతుక్కుంటూ 
బుజాల రా ళాల 

వడక పంజరంతో 

ఒంటికి మూడంకె వేసుకుని 

ఆతడు నడక మానేశాడు, 

మొన్నటిదాకా నడిచేవాడు 

మూ పులోకాళ్తు మొలిపించునుని. 

అప్పుడు అతని నడర 

తూర్చువీపు మీద చురక. 

వెయ్యి చేతుల్లొ ఆవులించే 

తూర్పును ఆదిలించ అతడు 

నడక మానేళాడు,. 

కాలు బెణికిందా కీలు పిరిగిందా ? 

నికేవంగా ఉన్నాడు 

సంతృపి రొంపితో నిలువెలా కూరుకుని. 
అలజునలే ళాల 

గతం * పాలిచ్చే పొదుగుకాదు 

గంగడోలు. 

మోగని చిల్రిడోలు. 

వ రమానం [పవాహం. 
ఎానలే 

కాలనాళికబటో చేనే సజీవ్మవయోగం. 



లి 
రాలటం అంచుటుద.... 

గతాన్ని కప్పుకున్న ఆ మృతవమతి 
గది దాటి రావడంబేదు. 

ప్ పుట్టలో ఏ పాముందో ? 

న్ "పేళ్తైలో ఏ బాంబుందో ? 

అడుగ డుగఏనా మెలితిరిగిన భయాలు 

అడుగుల్ని జడిపిసుం మే 

ఆతడు నడకమానేగాడు. 

"(ల 



న్ నారాయణరెడ్డి 

రాఅ కతల త హా 

రాలిన వపండుటాకుల మధ 

మూలుగుతున్న పసిమి 

చెట్టు గుండెలోకి చొరబడుతుంది. 

చివరి మూలుగు 

చిగురు భాష తొడుక్కు.ంటుంది. 
చెట్టు (పసవిస్తుంది 

పూలకళ్ళానూ పళ్టగుండెలనూ. 

గాలిపాడె మీదినుఐచి 

ఎండుటాకుల శవాలు 

చేలలోకి దూకుతాయి. 

చచ్చిన ఆకులు మురిగి మురిగి 

సచ్చని మొక్కలకు పాణం ఆరువిసాయి. 

పంటను మేసి హరాయించుకున్న నోళ్లు 

వడిపోతాయి నురగలు నురగలుగా. 

మట్టిలోంచి లేనాయి ౮ నోళ్లు 

మౌనాన్ని అయిదు భాషల్లో దితదుతూ, 



కాంం అంచుమీటి-.-. 

న్నిదనుంచి జూగ్వతికి 

నచట అ జ ఖగ నం ఖో ఖే 

తడుష్తునిండిల రచిత్వం రాదంటారు, 

నిజమే - న్మిదొనుంది. 
న 

న! న! ఖే జ్టతనో జ క్ల నే తో 

నద ఆఅ౨టుకున కంటి లెవ్బ 
గ్: ళా 

మగత పాతర వేనుంది మతీని. 
అజాజలాకలే 

నిదా రాత నసనింద కాదిది, 

మనిషికి నిద అవసరం ఆహాదరంలాగా. 

నిత్యఎ బౌొబనవేళ్షపె నిలివేదే?ం న్నిదపోళూడదు. 

ద్పేజ్ఞం ని దపోతే జాతికి సజీదసమాధి. 
మలపు పు పటము ఆ కుం ల 
లండు ఉణభొలముప్థ ఆన్బెల మరిం జ్యద 

ప్ లే 

తమయమజవర జాతులకి తఈతాసిత్ 

మూక[మూాలటుగా దేశం నిద్రపోదు 

మందుషశికిన విందులో తప్పి 

అ జ ప తని అందం వర గ న, అన ర న నలం 
మును ాళొవిజ అంద యును బలలటానతలున్నాయి 

రెం 

మాతృ స్తన్య పొరంనర 4౦౫. 
ఆటలీ స హీ 

ఖో ఖు శ అనన్ 

సుజలా సముషములాం ఆసీ భల “చాలు 
అలానే 

ని టీ న. తాల్లో జ యో టో 

నిజం విజ. ఆంటూ న్ప్పుల్ట దూరుతుంది, 

అనో ఓ రం అర్లీ ష్ స్క గ ఎమడిట చబ్బుకం ఎటె ఎండుదొప్పుల గతి 

"పెబ్లునీోు  ఎఏండమాప్తుల నంగతి, 
క్ు ఖ్ 

5 



"7/6 

క నారాయణరెడ్డి 

కళ్లు కానేపు వ్మిశమి నే ఫరవాలేదు. 

కాల్వలు న్నిద్ నై 

శ్రీశెలం తలపొలం దాటదు తెలుగుగంగ, 

నద ఓ భయంకరమెన అంటువ్యాధి. 
నా 

అది కళ్ల కే కాదు _ఫెళ్ళకూ సోకుతుంటుంది. 

ఏడాది (కితం వేసిన పునాదిరాయి 

ఇంకా న ఎపోటూవుంటుంది యూలెకంబళి తప్పుకుని, 

నిర్వీర్యతకు నీరసావతారం న్మిద 
సిరి పతకు నిత్యాలంకారం నిద. 
 2ఎిలి ష్ జ 

మంచుతెరల మగతపార ల్ని తన్నుకుని 

సం[క్రాంతిసూర్వ్యుడు శ్వాసలా ఉదయిసున్నప్పుడు 

జారిపోతుంది నిద బొటుబొట్లుగా 
హా క హా 

ఊ రేగుతుంది జాగ్బతి జట్లుజట్లుగా . 
లా వు 



కాలం అంచకముద.... 

గ్ా లలో ఖై వనాలు న ఇం ఇ 

కవిత్వం అలుగుతలూపష్ర0లటుంది 

ఏటా వచ్చే దిపావళిలా 

రటత్మ్య్కం 'ఎలుగుతూవుంటుంది 

కటదటా ల (ప్రమిదల్లో. 
ఉహ 

వేసినళిత్త ఆం డెళ్స్లదో 

బంయి 0 డళ్లదో ళణ్జా 

ఆయినా గడిపిన ఆ దశాబ్రిలో 

అనుక ౯౦ సమస్యల ఆమావాస్యులే, 

చిదకాల కారాగాచజీవికి 

(ఎుతిరాతి 8ఓర తి ల్రైమూల్లు 

ఇద్ కఇృలాలథి ఏడ్చు. 
భా 

వివిత్వమూ అంటే == 

బుడి మొలకగా వెలిగితే 

ప్రురుగపల చీరకట్టు. 

దీప స, భంలా ౧దిగితే 
అజాన్ 

జఆసూయల కోరల కౌట్టు,. 

5777 



78 

ది నారాయణ రెడ్డి 

వరద వెల్లువలా - 

సీతాడ్యోతిని హరించే 

పదితలఅల [పభంజనాలు. 

్గ్ అస ఖా జీ జ కాలే (పతివ త్తి ఒక (రమ్తుః 

రర మహాత్ముడు, 

ఎంతద ళం అ లఅలమళతే 
అలలే రా 

ఆ జ్వఅనం ఆ గమనం, 

తి అలో అలీ అ ఊల్లో తల్లితీగ [ప్రసవించిన పుష్పం 

3 లదీపం. 
లం 

(పసరించిన రాంతి పదిమళం 

(పసవ వేదనను మఎపి నుంది, 
అజాన్ 



కాలం ఆఅంచుముద.-.. 

పొోపలా (పతియేడూ 
జడా. 

[(పభవెఎబే దీపాలు 

ఆచారం [ల్లో నొటిన 

అభుగదయ “స్తూపాలు 
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వెలివుసుగులో సరస్వతి 

80 

గ. అన జాన్ అచు బ్లో స ం 

కృుబూళ నగా యంలు సరికొ త్త ద్చ్శ్యాం 
మమ. 

మేలిముసుగులో సరస్వతి కూచు న్నట్టు: 

నమస్కరిస్తున్న ఆ శిరస్సుపై నేను. 

నా హృదయాన్ని అక్షింతలుగా చల్లుతున్నట్టు. 

సరస్వతికి ఆశీస్సులా ల 

కొను - సరస్వతి చిరంజీవి. 

అందుకే ఆశీస్సులు. 

అనవసరస్తుతి చిరంజీవికి మృతి. 

వదంతో పభికిన స సరస్వతి 

వెరిబాగు లి, 
ల 

కాకుం ే 

సవసివాశ నోసిసలుకుతో 
ఉం ఉన 

వతెటూళ యాసచెణుకులో 
వ్ కో, భళా 

సకపడ నవ్వుతుందా బి 

వాగ్రనా వావ్యానా 

జలమైనా స్వరమైనా 

అదృళశ్యంగావున్నా ఆర్భాటంగావున్నా 

ఆకృతికి ఆ్మళుతికీ (ప్రతీక సర స్వతి. 



ఆ ల ఆ 
రాం ీీదురుంటలరేలటే 2 648 

మవ షం ల 

వైతులూ మళ్లా ఊాదేగుతాయి 

కుదుట పడుతొయిఏ. 

నోకూ ౨ డికి శా ఆదు నాయి 
ళం యు వకూ 

వ్మిశమిసాయి. 
అననే 

వాటిన తలలు చిందిన ర కం 
లం అజాత 

చిచ్చవుతుంది. 

దచలుపిత వ్యవస్థను కాల్చేనే 

కార్చిచ్చవుతుంది. 



ఆగు ఒక్కతం 

రజి 

ఆగు ఒక్కడ ణం = 

చినుకు చెరువవుతుంది 

చిగురు తరువవుతుంది 

మనసు దున్నిన మాగాణిలో 

కలుపు మొక్కలా మొలిచే 

కలత కరువవుతుంది. 

ఆగు ఒక్యం కణం = 

పుబ్ర పువ్వువుతుంది 

మొల్రి మువ్వవుతుంది 

ఐబతుకుదూకిన 'నెలయెటితలో 

పక్కలన్ని అరిగిపోయిన 

రాయి రవ్వ్యవుతుంది. 



కొంం అంయమీద.... 

జవ్యా 

వఅొఠలా 

ఎన్ని పతులు పాడుతున్నాయి 

ఇంట్లో దూరిన ఆకాళంలో. 

ఏవీ ఆ గూళ్లు ? 

ఎక్కడివీ నుర ౧ తిప్పని నోళ్లు జై 

మబ్బుల రొదల్ని కరిగించి 

మాటలుగా మార్చుకున్నాయా - 

చిచ్చుపిడుగుల్ని మచ్చిక చెసి 

ఒన్లో దాచుకుని 

లల్లవీలు పాడుతున్నాయా 

పాటకూ సఉికీ 

చూపుకూ అక్షికీ 

ఉన్న సంబంధం 

ఉదధికీ నదికీ తెలుసు 

కాంతకూ కాలానికీ తెలుసు. 

ర్ఏ 



అప్పు 

థ్క్క 

సి. నారాయణరెడ్డి 

శకు. న చశకతం 

అప్పు డప్పుడు జీవితం ఆవులిసుంటుంపి 
అవాణానేే 

ఊంఎతే కాశి కింది 
ట్ 

పరుపులు మొలిచినప్పుడు. 

ఆఅజీ రి మెలికలు తిరుగుతుంది 
నల! 

అరగని కీ దిలా 
ర్ 

దిగంబరసత్యం డీకొన్నప్పుడు. 

ఆఅఘాతాత్మ ఆనందిస్తుంటుంది 

ఆఅర్హరా తె 9నా 
(6 చా 

మనిషి నిదతో మేల్కాన్నప్పుడు. 



కాలఈ అంచ మిది... 

ము యు 

బ్బ గ్ా లే న్ను "దేశానిక అక్కలు 

తొాఫఖ్రలు సదరొచ్చింటి 
ట్ 

ఆరోసాఎ విశ్వం చుట్టూ 

అచేవనిగా తిరుగసతుం పే. 

కళకు పరుగొచ్చింది 
రా 

చాలీచాలని కాలం 

చతికిలబడి పోతు పే. 

మతి. పోతూ తిరిగొచ్చింది 

చ్ నలి ఖో వ 
గఏప్బిప్టిత చల్రన నడ (తాలు 

_డొారిలో మొప్మాలపుతుందు. 

సేను - మవ్లీ తలెత్తకున్నాను 
భా అాణజటీపే ట్ 

ఉయయించిగా శిశువులు స్ 

'దేభాన్స్& 'రెక్కాలపుతుం కే. 



ఇ నారాయణ తెడ్డి 

ఆకాశం సరదా 

రిజీ 

సరదా పుట్టింది ఆకాళా నికి 

మనిషి లాగే 

తన ముఖం చూసుకోవాలని. 

సింగారించుకుఎది 

పల్చ్బబడ్డ మబ్బుల్ని 

ముంగురుల్త్డా ఒత్తుకుంటూ, 

నాలుగు పోచలు మిగిలిన నెత్తిని 

నలభై సార్లు దువ్వుకునే మనిషి 

చెడగొట్టినట్టున్నాడు 

చిదంబరం కప్పుకున్న అంబరాన్ని, 

కాకుంయే 

ఆకాశానికి అద్ర మెరక్కడ 2 

చేదబావతో జఇెరువుటో 

ఆవులించే సము దం నురుగుతో 

ఆగుపించేద్ 

ఆకాశం ముఖమే కదా: 

ఆయినా సరదా పుట్టింది ఆకాథానీకి 

తన ముఖము దను మరింతగా 

తదిచి తరిచి చూడాలని, 



కాలం అఆంచుమీద.... 

గుండెను చీల్చుకుని 

కళ్హనిండా నింపుకుని చూసింది 

తన ముఖం కనిపించింది 

త్యాగధనుల రక్తం మడుగుతో, 
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డా! ని, నారాయణరెడ్డిగారి (పచురిత రచనలు 

[లి 

ఛ్ 

9 కొ పై 

నవ్వుని పువ్వు (గేయనాటికలు) 

జలపాతం (వద్యగేయ సంపుటి) 

విశ్శగీతి (దీర్తగీతంి 

ఆయింతా సుందరి (గేయనాటెకలు) 

స్టపష్నృభంగం (గేయకావ్యం) 

నారాయణ రెడ్డి గేయాలు (కవితాసంపుటి) 

నాగార్తునసాగరం (గేయకావ్యం) 

.న్నాలవాడ (గేయనాటికలు) 

కస్య్పూారవసంతరాయలు (గేయకావ్యం) 

రామప్ప (రేడియో రూపకం) 
విశ్యానాథ నాయడు (గేయకావ్యం) 

దిచ్ర్పులమువ్వలు (కవితాసంపుటి 

నమదర్శనం (గోయసూక్తులు) 

యితుచ్యరం (గేయకావ్యం 

వ్యాసవాహిని (సాహిత్య వ్యాసాలు) 

అక్షరాల గవాజాలుం (కవికా నంపుటి 

. జాతిరత్నం (గేయకావ్యర్శ 

1958 

19538 
1954 

1954 

1 9రడ్తీ 

19055 

1955 

1956 

19057 

1959 

1960 

1959 

1960 

1964 

1945 

1988 
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15. ఆధునికాం ధ కవిత్వము (పరిశోధన [గంథం 1967 

19. మధ్యతరగతి మందవోస౧ (వచన కవితా సంప్పటి) 1968 

వ2౧. గాందీయం (గేయ సూక్రలు) 1టగ ౫ 

21. మరోవారివిల్లు (కవితా సంపుటి 198069" 

22. మంటలూ--మానవుడూ (వచన కవితా సంపుటి 19"70 

2౨. ముఖాముఖి (వచన కవితా సంప్పటి) 1971 
24. మనిషి - చిలక (వచన కవితా సంపు) 1979 
25. ఉదయం నా హృదయం (వచన కవితా సంపుటి 1973 
26. మందారమకరందాలు (వ్యాఖ్యానం) 1979 
27. మార్పు నా నీర్చు (కవిశా సంపుటి) 1974 
28. తేజస్సు నా తపస్సు (కవితా సంపుటి) 10'5 

29. తరతిరాల తెలుగు వలుగు (నృత్యగేయ లూవరరుి 1975 
80. ఇంటికేరు చైతన్యం (కవిళశా సంపుటి) 1976 

ఏి[. వగ ఎన్నాల (సినీగతాల గంకలనద్యి 10'76 

లీ£. భూమిక (కావ్యం) 1 ర్ర'7 

$5. మధనం (కావ్యం) 6వ 1978 
84. నారాయణరెడ్డి నాటికలు 1976 
85. ముత్యాలకోకిల (సరోజినీనాయుడు ఆంగ్లకవితలకు అనువాదం) 1979 

వళి. మృత్వ్యువునుంచి (సుదీర్ష కవిత : మరికొన్ని కవితలు 19770 

ఖీ. మా ఊరు మాట్లాడింది (వ్యాస సంపుటి 10860 

88. సోవియట్ రష్యాలో పదిరోజులు (యాతా చర్మిత 1980 

99. విశ్వంభర (వచన కవితలో సమ్మగ కావ్యం) 1280 
40. సమీష్షణం (వ్యాససంకలనంి 1981 

41. ఆమరవీరుడు భగత్సింగ్ (బ్య్మురకథ) 198వ్లీ 

4వ. రెక్కలు (కవితా సంపుటి 126వ 

ఉత్తి. నడక నాతల్లి (కవితా నంకటిి. 1988 

శశ కాలం అంచుమీద .... (కవిశా సంపుటి - 1084 




